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Minhund och en elektronisk nos för detektion av minor 

-utifrån den militära nyttan vid en undsättningsinsats 

 

Sammanfattning:  

Minor utgör ett hot mot civilbefolkningen men även personal i fredsfrämjande insatser 

riskerar att skadas av minorna under patruller i insatsområdet. Idag används minhunden i 

Försvarsmakten för att lokaliera minor i kombination med minpik och metalldetektor. 

Hunden har sina begränsningar och har under flera perioder varit på väg att fasas ut till 

förmån för tekniken. Minans doftbild, minhunden och den elektroniska nosen beskrivs och 

mynnar ut i en analys där för-/nackdelar presenteras och därefter diskuteras. Den militära 

nyttan i den militära kontexten, insats med undsättningsstyrka (MRT) utgör ramverk i 

uppsatsen. Vid en undsättningsinsats med MRT är det av största vikt att minorna kan 

lokaliseras, märkas ut och undvikas. Hunden har förmåga till lokalisering av minor vilket 

den elektroniska nosen Fido saknar. Minornas doftbild överlappar varandra. Fido kan inte 

särskilja minorna från varandra utan endast bekräfta förekomst i ett område vilket inte bidrar 

till den militära nyttan när en fri väg ska sökas fram till en skadeplats. 

 

Nyckelord:  

Minhund, elektronisk nos, Fido, Mine Rescue Team, explosivämne, TNT, den militära 

nyttan. 
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Mine detection dog and an electronic nose for landmine detection 

- on the basis of the military utility in a mine rescue team operation 

 

Abstract:  

Landmines pose a threat to the civilian population but personnel in peacekeeping 

operations could also be harmed by landmines during patrols in the area. Today the 

Swedish Armed Forces use mine detection dogs to locate landmines. The mine detection 

dogs are used in combination with prodders and metal detectors. The dogs have their 

limitations and there have been several attempts to phase them out and replace them with 

technology. Substances detected by dogs and electronic noses, the mine detection dog and 

the electronic dog nose Fido are described and incorporated in an analysis where 

advantages/disadvantages are presented and then discussed. Military utility in a military 

context constitute the frame of the essay. The military context is an operation with a mine 

rescue team to rescue an injured person in a mine field. In a rescue operation with a mine 

rescue team the most important thing is to locate, mark and avoid the landmines. The dog 

can locate landmines but the electronic nose Fido cannot. The chemical signatures from the 

landmines overlap each other making it difficult for Fido to pinpoint the exact location. 

Fido can confirm the presence of landmines in an area which does not have military utility 

during mine rescue team operations to find a free path and rescue an injured person out 

from a minefield.   
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GICHD: Geneva International Centre for Humanitarian Demining är en internationell 

expertorganisation i Schweiz som arbetar för att eliminera minor och andra explosiva 

föremål från krigshärjade områden och utveckla det humanitära minröjningsarbetet. De har 

samlad och väldokumenterad erfarenhet av hunden i minröjningsarbeten. 

Ing 2: Förkortning för Göta Ingenjörsregemente och är ett av insatsförbanden som använder 

tjänstehundar för sök efter ammunition, vapen och minor. 

MG TNT: Military grade TNT och innehåller ca 1 % föroreningar från tillverkningsprocessen.    

Minor: I uppsatsen innebär begreppet minor, landminor. De är konstruerade för att placeras i eller på 

markytan. Minor detoneras i personers/fordons närvaro eller kontakt. 

Minpik: Lokaliseringsverktyg för sondering av mark som misstänks innehålla minor eller OXA. Ser ut 

som en smal pinne som manuellt sticks ner i marken och känner efter hårda föremål.  

MRT: Mine Rescue Team eller undsättningsstyrka. En snabbinsatsstyrka för att rädda människor eller 

materiel ur ett minerat område.  

MRT-hund: En specialtränad hund som används för att söka fri väg fram till skadeplatsen i ett minerat 

område. 

MSB: Myndigheten för samhällskydd och beredskap 

NPA: Norwegian People Aid är en humanitär hjälporganisation och ett av deras huvudområden är 

min- och ammunitionsröjning.   

OXA: Oexploderad ammunition  

ppm: partiklar per miljon 10
-6

 

ppb: partiklar per biljon 10
-9 

ppt: partiklar per triljon 10
-12 

ppq: partiklar per 10
-15  

SWEDEC: Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum som har fokus på utbildning, 

utveckling och operativt stöd inom sitt kompensområde.  
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1. Inledning 
Enligt FN finns det ungefär 60 miljoner nedgrävda minor i över 60 länder (FN, 2013). Minorna utgör 

ett ständigt hot mot civilbefolkningen som bor i de minerade områdena. Att leva och arbeta där kan 

innebära livsfara och minorna hotar inte bara människorna utan även den ekonomiska utvecklingen i 

dessa länder. Åkrar som inte kan odlas och naturtillgångar som inte kan utvinnas hindrar miljontals 

människor från att försörja sig och återuppbygga ett hållbart samhälle. Men det är inte enbart 

lokalbefolkningen som lever under minornas ständiga hot. Personal i fredsfrämjande insatser under 

ledning av FN, Nato eller EU riskerar även de att skadas av minor under patruller och operationer i 

insatsområdet. När en person gått på en mina måste det finnas sensorer som bidrar till en säker 

undsättning av den skadade. Militärt används metalldetektor, minpik och minhund för lokalisering av 

minor. Minröjning genomförs både humanitärt och militärt där arbetsmetoderna skiljer sig och olika 

krav ställs på de minsökande systemen. 

Minhunden har funnits i Försvarsmakten sedan 1940- talet. Från slutet på 80- talet till början på 2000- 

talet användes minsökande hundar av de svenska förbanden i Libanon, Bosnien och Kosovo. Att 

svenskarna hade minhundar med sig var ett arv från Infanteribrigad 77 (IB77) där hundekipagen i 

plogformation skulle söka fri väg åt fordonen genom ett minerat område. Efter attentaten mot World 

Trade Center ändrades fokus helt från minsökande hundar till bomb- och vapensökande, då ett nytt hot 

uppstått och jakten på terrorismen inleddes. Sedan dess har förmågan minsökande hundar i 

Försvarsmakten minskat då även Sverige har påverkats av fokusförändringen, främst genom vår insats 

i Afghanistan och hoten från IED. Insatsen i Afghanistan under Natos ledning är på väg att avvecklas 

och många nationer tar hem delar av sina förband, likaså Sverige. Ett nytt insatsområde är ännu inte 

bestämt men oavsett var i världen de svenska insatsförbanden skickas, kommer förekomsten av minor 

sannolikt vara omfattande. För att skydda våra egna förband, civilbefolkningen och framförallt kunna 

undsätta skadade ur minerade områden utan att få ytterligare skadade måste vi ha förmågan att 

lokalisera minorna. 

1.1 Problemformulering  
Idag används minhunden i Försvarsmakten för att lokalisera såväl ytlagda som nedgrävda minor. 

Minhundsekipagets huvuduppgift är MRT-verksamhet där de bidrar som en unik resurs (Mattila, 

2012). Uppgiften innebär att hunden lokaliserar minorna och söker fri väg fram till den skadade i 

kombination med minpikning och metalldetektor. Nackdelen med minpikning är att det tar lång tid 

och metalldetektorn indikerar för allt metallskrot som finns i marken vilket genererar många 

felindikeringar. Minor består av olika material och innehåller olika typer av kemiska föreningar, både 

rena ämnen, föroreningar och konstruktionsmaterial som metall, plast och färg. Exakt vilka ämnen 

hundens luktsinne detekterar vid en mina som hunden sedan indikerar är för oss människor inte känt. 

Trotts detta kan hunden utbildas och användas effektivt för att lokalisera minor och bidra vid 
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undsättning av skadade människor. Hundar används således i en väldigt viktig uppgift utan att vi 

människor har en tydlig förståelse för exakt vad som stimulerar dem till detektion av minor. Hundar 

har ett enastående luktsinne och inlärningsförmåga men hunden har sina begränsningar. Hunden 

kräver mycket utbildning och träning i olika typer av miljöer. Det är en lång process att ta fram en 

hund som sedan ska samtränas med sin hundförare. Hunden behöver sin specifika hundförare vid 

arbete för att fungera optimalt och är en levande varelse som skiftar i humöret vilket är svårt att 

kvantifierbart förutse. Hunden måste tränas regelbundet för att upprätthålla förmågan och intresset att 

hitta minor. Levande djur påverkas i olika utsträckning av omgivningen och någonting kan hända som 

gör att de måste avbryta sin tjänstgöring.  Hunden anses vara effektiv under vissa förutsättningar men 

inte så uthållig (Yinon, 2003). Ett optimalt system borde då bestå av en elektronisk nos som 

kombinerar hundens skarpa luktsinne med uthållighet och precision i tekniken där det är möjligt att 

styra vilka doftmolekyler systemet ska detektera.    

Det fanns en tanke under mitten på 90- talet att hundarna skulle fasas ut till förmån för tekniken. Men 

hundarna fick nytt fokus i och med insatsen i Bosnien (BA 06). Idag finns endast två minsökande 

hundar kvar på Ing 2 i Eksjö, för att upprätthålla kompetensen inom Försvarsmakten, en klassisk 

ytsökande minhund och en specialtränad MRT-hund för insats med en undsättningsstyrka. På 

markanden finns många olika typer av elektroniska näsor som söker efter t ex. dålig mat, narkotika 

eller explosivämnen. Forskare har under ca 30 år ägnat sig åt att utveckla lämplig mätutrustning för att 

kunna detektera mycket små mängder av doftmolekyler från explosivämne i minor. Men det räcker 

inte med att den elektroniska nosen kan detektera mycket låga halter av de kemiska ämnena om 

explosivämnet släpper ifrån sig utan minorna måste även kunna lokaliseras för att undvikas. 

1.2 Syfte och avgränsning 
Syftet med uppsatsen är att beskriva hunden och en elektronisk nos som söker efter explosivämne i 

minor och sedan analysera dem utifrån en militär kontext. Den minsökande hunden och den 

elektroniska nosen kommer att sättas in i den militära kontexten undsättningsinsats med MRT och på 

så vis kopplas mot den militära nyttan. En avgränsning har gjorts till den elektroniska nosen Fido. 

Motivet till avgränsningen är att Fido togs fram under DARPAs utvecklingsprojekt Dog´s Nose 

Programe mot att specifikt hitta minor genom de doftmolekyler explosivämnet i minan släpper ifrån 

sig liksom hunden. Håvard Bach som arbetar på Norwegian Peoples Aid som expertrådgivare, har 

många års erfarenhet av minröjning,  jobbat på GICHD och skrivit i flera av deras publikationer. 

Ytterligare en anledning till avgränsningen är personlig mailkommunikation med Bach där han anser 

att Fido är den elektroniska nos som forskarna har nått längst med inom minröjningsområdet.     

1.3 Frågeställning 
Vilka möjligheter/begränsningar innebär användandet av minhund respektive en elektronisk nos och 

vad kan de bidra med vid en MRT-insats kopplat mot den militära nyttan? 
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1.4 Teori 
Militärteknik är den vetenskap som beskriver och förklarar hur tekniken inverkar på militär 

verksamhet på alla nivåer. Militärtekniken grundar sig i flera ämnen och sammanfogar 

samhällsvetenskapens förståelse av den militära professionen med naturvetenskapens fundament och 

ingenjörsvetenskapens påbyggnad och dynamik (Andersson et al. 2007).  Inom militärtekniken 

behandlas tekniken i den militära kontexten utifrån användarnas, officerarnas perspektiv, som inte 

alltid har en bred teknisk förståelse. De tekniska systemen ska vara användbara vilket betyder säkra, 

ändamålsenliga och användarvänliga till just den specifika situation och uppgift de ska användas i.   

Ett militärtekniskt synsätt måste användas om ämnet ska kunna beskrivas ur teknisk och 

naturvetenskaplig synvinkel kopplat mot den militära nyttan. Den militära nyttan kan beskrivas som 

teknikens inverkan på militär verksamhet och hur tekniken bidrar till ökad militär effekt (Johnsson, 

2013). Den militära nyttan blir således beroende av i vilken kontext tekniken ska användas och vad 

brukaren vill att tekniken ska bidra till. Med föregående resonemang behöver det inte betyda att den 

teknik som enligt forskarna är den nyaste och bästa, är mest lämplig utan kanske teknik som är lättast 

att använda, billigast, lägst vikt eller effektiviserar arbetet i en specifik situation. Tekniken ska passa in 

i sitt sammanhang där den ska användas. Viktigt är även att sammanfoga ny teknik med teknik som 

redan används och med de arbetsmetoder som finns. Risken blir annars att den nya tekniken läggs i ett 

förråd och glöms bort för att den inte passar in i sammanhanget. Något som är effektivt och 

användbart tillför något för den militära nyttan vilket utrustning som ligger förrådsställd och 

bortglömd inte gör. 

En hund eller ett tekniskt system må vara hur bra som helst men det är först när dessa värderas i en 

viss kontext som den militära nyttan och effektivitet kan belysas (Johnsson, 2013). Den elektroniska 

nosen bör således vara portabel och kunna analysera prover ute på fältet för att kunna liknas med 

hunden som markerar direkt vid detektion. Den elektroniska nosen bör även ha testats under 

fältförhållanden och inte enbart i laboratoriemiljö.    

1.5 Metod  
Utifrån militärteknikens tvärvetenskaplighet studeras ämnet med stöd både i natur-, samhälls- och 

ingenjörsvetenskaper. De metoder vilka tillämpas traditionellt är främst kvantitativa. Matematik, 

statistik, tekniska experiment, modellering och simulering är exempel på sådana metoder. Vid studiet 

av interaktionen mellan teknik och taktik kan även kvalitativa metoder användas (Andersson et al. 

2007).  

Sökning efter källor har genomförts på olika databaser tillgängliga genom Anna Lindhbiblioteket. 

Rapporter från FOI har beställts på deras hemsida. Källor har även erhållits genom kontakt med 

sakkunniga på GICHD, NPA, SWEDEC, MSB och FLIR Systems.   
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Den valda metoden är tvådelad. Till viss del har kvalitativa litteraturstudier av minors kemi, 

minhunden och den elektroniska nosen Fido genomförts. Vissa delar i uppsatsen behandlar kvalitativa 

data, t ex. ångtryck och detektionshalter av explosivämnen. Som komplement till litteraturstudierna 

har kommunikation skett över mail, genom möten och på telefon med erfarna personer inom 

minröjningsarbete på olika organisationer och myndigheter. Mailkonversationerna finns sparade och 

personerna har godkänt användandet av sina namn som källor i uppsatsen. En kort beskrivning följer 

av de personliga källorna. Fredrik Johnsson studerar på högre stabsutbildningen med teknisk 

inriktning på Försvarshögskolan och har bidragit med idéer om den grundläggande strukturen i 

uppsatsen. Han har även praktiskt erfarenhet från MRT- insatser. Jörgen Nilsson har varit till stor hjälp 

och bidragit med expertkunskap inom minhundsområdet. Han har arbetat med träning av MRT-hundar 

på FHTE och använt MRT-hunden under insatser. Peter Söderberg står bakom mycket av den 

erfarenhet som finns inom MRT idag. Han har utbildat MRT-hundekipage, instruktörer och använt 

MRT-hundar i Libanon och Bosnien. Conny Åkerblom var tidigare officer men slutade i 

Försvarsmakten i början på 2000-talet. Han har arbetat på GICHD och arbetar nu på MSB med 

internationella insatser. John Sikes är programchef för den elektroniska nosen Fido på FLIR Systems i 

Stillwater, Oklahoma. Han är även medförfattare till en del av källorna som används.        

Den militära kontexten och militära nyttan kommer utgöra ram och utgångspunkt i uppsatsen. Jag har 

utgått ifrån ett scenario där en skadad person ska undsättas ur ett minerat område av en 

undsättningsstyrka med hund. Det är nödvändigt att använda ett militärt scenario när system för att 

hitta minor ska analyseras och värderas utifrån den tidigare beskrivna militära nyttan.  

Den forskning som uppsatsen utgår ifrån är gjord på den klassiska minsökande hunden och inte 

specifikt på den specialtränade MRT- hunden. Däremot fungerar hundens luktsinne på samma sätt hos 

de båda hundarna och det är minor de ska hitta men under olika förutsättningar och i olika miljöer. Det 

som skiljer sig är träningen och metoderna hur hundarna används. Därför kan minhundsforskningen 

som främst baseras på doftbilden från minan användas även i fallet med MRT- hund i en 

undsättningsstyrka. 

Inledningsvis beskrivs det valda scenariot, undsättningsstyrka (MRT) som skapar den militära 

kontexten.  

Därefter ges en introduktion till explosivämnen samt minors kemiska signatur för att skapa en 

förståelse för vad hunden och den elektroniska nosen söker efter. Sedan beskrivs hunden och den 

elektroniska nosen Fido som är specialiserade för att söka efter explosivämne i minor. Eftersom Fido 

är skapad utifrån hunden som grund kommer avsnittet som behandlar hunden att vara mer omfattande 

för att skapa en nödvändig förståelse för vad som krävs för att kunna lokalisera minor vid en MRT-

insats.  
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Slutligen genomförs en analys mellan hunden och den elektroniska nosen. Analysen visar genom en 

tabell tydliggör likheterna/skillnaderna mellan dem som följs av en SWOT- analys där styrkor och 

svagheter överskådligt presenteras. Analysen mynnar ut i en resultatdiskussion kopplat mot den 

militära nyttan i den militära kontexten. Arbetet avslutas med svara på frågeställningen.  

1.5.1 Metoddiskussion   
Utgångspunkten i valet av organisationer som kontaktats har varit att inledningsvis skapa en så bred 

och översiktlig bild som möjligt, både nationellt och internationellt. Nackdelen är att de personer som 

bidragit med sin erfarenhet till slut ändå kan härröras till en liten grupp som arbetar eller har arbetat 

tillsammans i olika projekt. Å andra sidan är det den grupp av personer som hjälpt mig med sina 

erfarenheter som har de största kunskaperna inom området MRT och minhund. För att inte få en för 

dominerande bild av hunden kontaktades John Sikes på FLIR för att få expertutlåtande om vad den 

elektroniska nosen kan bidra med i en undsättningsinsats.  

Rapporter har hittats dels genom sökning av nyckelord på Anna Lindhbibliotekets databas men även 

genom de sakkunniga kontakterna. Nyckelorden kan ha varit för begränsade vilket resulterat i att 

användbara rapporter inte hittats. De sakkunniga kontakterna har hänvisat till enligt dem användbara 

källor. Det behöver inte finnas något syfte att mörka källor som talar emot deras sakområde men det är 

viktigt att reflektera över tendenser i källmaterialet.     

1.6 Tidigare forskning 
2003 publicerade GICHD en bok som sammanfattar studier inom området minsökande hundar som 

genomförts tillsammans med andra organisationer (McLean, 2003).  FOI har tillsammans med FHTE 

bedrivit forskning på hundens doftbild vid explosivämnessökning (Brantlind et al. 2009). FOI har 

forskat på minans kemiska doftbild och vad hunden detekterar medan FHTE med hjälp av FOI 

utvecklat hunddressyren. GICHD har stöttat FOI och de har bedrivit forskningsprojekt parallellt för att 

komplettera varandra och föra forskningen inom minhundsområdet framåt. Ett långsiktigt arbete 

startades i början på 90-talet för att hitta den minsta gemensamma nämnaren vid 

explosivämnessökning, forskarna utgick från TNT men i verkligheten visade det sig att hunden 

använde sig av en hel meny av dofter för att hitta minor. 

Sedan 1989 har Institute for Biological Detetction Systems (IBDS) på Auburn University i Alabama 

forskat på området om hundens luktsinne och detektionsförmåga. Studierna har handlat om att ta reda 

på luktsinnets känslighet, hur hundens luktsinne känner igen olika ämnen och fungerar under 

fältförhållanden. Delar av resultaten finns beskrivna i en rapport om hundens förmåga till detektion 

(Johnston, 1999).   

Vid konventionell sökning efter minor används metalldetektorer och minpik eller maskiner.  Rester av 

metall finns överallt där människan har varit. Detta leder till en stor andel falskalarm. Förutom hunden 
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behövdes en mer pålitlig teknisk lösning för att söka efter det unika hos minor (Dugan, 2000). Det var 

starten till utvecklingsprogrammet Dog´s Nose Programe under ledning av DARPA för att ta fram en 

elektronisk nos likt hundens. DARPA hade som mål med start 1997 att utveckla en ny kemisk sensor 

med oöverträffad prestanda och förmåga till detektion av mycket små halter explosivämne som läcker 

ut från nedgrävda minor (Dugan, 2000). Forskarna utgick ifrån hunden eftersom de har visat en 

fantastisk förmåga till detektion av minor. För att kunna utveckla en användbar detektor var forskarna 

tvungna att förstå hur minsökning går till ute på fältet. Forskarna fick lära sig om de förhållanden 

minsökningspersonalen arbetade under och de tog tillvara på erfarenheter från meniga till generaler. 

Under tre år tog DARPA fram olika prototyper för detektion av minors kemiska signatur både för 

laboratorie-och fältförsök, där ibland Fido vilken är den elektroniska nosen som analyseras i 

uppsatsen. 

2. Den militära kontexten undsättningsstyrka (MRT)  

2.1 Bakgrund 
Följande är en återberättelse av Peter Söderberg som tagit del av rapporter och besökt olycksplatsen 

två år efter olyckan. Två norrmän var ute på patrull då en av dem gick på en mina och blev skadad. 

Sjukvårdare tillkallades till platsen och leddes fram till olycksplatsen i samma fotspår som den 

skadade hade gått. När sjukvårdaren och några medhjälpare bar ut den skadade samma väg detonerade 

ytterligare en mina och även sjukvårdaren skadades. Nu låg två personer skadade i det minerade 

området. För att undsätta de två skadade gjordes försök med metalldetektorer men marken innehöll för 

mycket metall som gav felindikeringar och de ville inte chansa med risk för ytterligare skadade. Även 

undsättningsförsök med helikopter gjordes utan lyckat resultat. Efter 10 timmar kom frågan till den 

svenska underhållsbataljonen som hade minsökande hundar med sig om de kunde göra ett försök att 

hitta en fri väg fram till de skadade. Ett av de svenska hundekipagen med en specialtränad schäfer som 

var på plats i Libanon just då ställde upp och de båda kunde undsättas, få vård och överlevde trots den 

långa tiden som förflutit. Olyckan med norrmännen -89 var starten på ett utvecklingsarbete inom 

minhundtjänsten vilket har lett fram till den typ av specialtränad minhund, MRT-hund som användes i 

Bosnien under 90-talet och fortfarande finns kvar i Försvarsmakten idag.         

2.2 Undsättningsstyrkans sammansättning och arbetsmetod  
Minröjningsverksamhet omfattar i svenska Försvarsmakten ytor samt vägsträckor där minor kan 

förekomma. ”Minröjningsverksamheten på land syftar till att återställa rörelsefriheten inom ett 

minnerat område eller längs en minerad vägsträcka” (Försvarsmakten, 2010). 

Minröjningsverksamheten delas in i olika verksamhetsområden där undsättningsstyrka utgör ett av 

delområdena.  

Undsättningsstyrkan är främst avsedd för (Försvarsmakten, 2010): 
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- Att hämta skadad och förolyckad personal samt materiel i samband med ammunitions-och 

minolyckor.  

- Att hämta skadad eller förolyckad person efter bekämpning med utspridningsbara minor eller 

direktverkande substridsdelar.  

- Akut insats vid påträffande av minor och OXA. 

Vid undsättning ska arbetsmetoder väljas som inte medför ytterligare förvärring av skador eller att nya 

skador uppstår. Inriktningen är att inom 5 minuter efter framkomst till olycksplatsen ska sjuksköterska 

påbörja första hjälpen, avtransport och primärkirurgi bör påbörjas inom en timme.  Risktagningsnivå 

är ett mått på den acceptabla risken vid insats för röjande personal, civilbefolkning samt 

nationell/operativ säkerhet där A är den högsta nivån och D den lägsta. Med hänsyn till att första 

hjälpen ska påbörjas omedelbart är räddningsinsatsen oftast risktagningsnivå B och i undantagsfall A, 

för att rädda liv då minolyckor skapar svåra personskador med stor blodförlust.  

Risktagningsnivå B innebär händelser där utebliven insats medför (Försvarsmakten, 2010): 

- ett indirekt hot mot människoliv, 

- ett allvarligt hot nationens eller operationens säkerhet eller 

- oacceptabla störningar i den vanliga verksamheten. 

På bilden nedan visas organisationen av en undsättningsstyrka. Planerande stab avgör under 

bedömningsarbetet om hund ska finns med ut i gruppen. Sedan är det MRT-gruppchefen i samverkan 

med hundgruppchefen och hundföraren på plats som avgör om hunden ska användas under insatsen. 

 

Figur 1: Exempel på befattningar i en undsättningsstyrka (Försvarsmakten, 2010). 

 

Undsättningsstyrkan är en snabbinsatsstyrka och har normalt 15 minuters beredskap. Gruppen är 

sammansatt för en liten, snabb och effektiv styrka för minröjning på en olycksplats. Minröjning i detta 

fall i detta fall innebär att hitta en fri väg fram till den skadade. Undsättningsstyrkan understödjs 

normalt med avspärrning och utrymning av militärpolis. Brandredskap, tolk, samverkanspersonal, 

helikopter och maskinell utrustning för minröjning kan också behövas i vissa situationer. 
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Undsättningsstyrkans normala transportsätt är markfordon men de kan även transporteras med flyg, 

båt och helikopter. Beroende på omständigheterna och för att lösa vissa uppgifter kan ytbärgning av 

den skadade i ett minfält vara nödvändig eller nedvinschning av hund och personal från helikopter till 

säker yta.  

 

Figur 2: Exempel på insatsplats för undsättningsstyrka vid en minolycka (Försvarsmakten, 

2010). 

 

Vi framkomst till olycksområdet genomförs direkt förberedelser för hundsök som bl a innebär dukning 

av testbana. Hundföraren genomför en påminnelseövning som är ett sätt att få hunden fokuserad och 

att den förstår att nu är det dags att arbeta. Då den skadade snabbt måste få första hjälpen och sedan 

transporteras vidare för vård skiljer sig undsättningsstyrkans uppgift från en vanlig minröjningsinsats. 

Undsättningsstyrkan ska lokalisera minorna och märka ut dessa i syfte att finna fri väg fram till den 

skadade som syns i Figur 2 vid söktät 3. Söktäten har påträffat två minor och fortsätter söka fri väg 

fram till den skadade.  
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Figur 3: Hunden har lokaliserat och markerat för hundföraren var minan finns. Hundföraren 

märker ut minan med kon och sprayfärg och fortsätter sedan sök av fri väg fram till den 

skadade. 

Innan båren sätts ner på marken måste en arbetsyta avsökas för att inte utlösa fler minor. 

Metallinnehåll i kläder och utrustning medför svårigheter att använda metalldetektor. Innan kroppen 

flyttas ska alla mellanrum mellan kroppen och marken med hjälp av hund, fingrar och minpik 

genomsökas så att inga minor, utlösningstrådar eller försåtsmineringar påverkas vid 

undsättningsinsatsen. Den skadade ska lyftas rakt upp så att inget tryck åstadkoms mot marken under. 

Vid utbärning av bår behövs en person som styr bårbärarna så att de inte trampar utanför det 

spraymarkerade sökstråket (Försvarsmakten, 2010).  

3. Minors kemi  

3.1 Explosivämnen och dess föroreningar  
Ett explosivämne är ett fast eller flytande ämne som frigör energi i form av tryck- volym och/eller 

värme genom en snabb kemisk reaktion (Andersson et al. 2009). Nästan alla explosivämnen är 

uppbyggda av grundämnena kol C, kväve N, syre O och väte H och har högre densitet än de flesta 

andra organiska ämnena (Bielecki et al. 2012). TNT är det vanligaste explosivämnet som återfinns i 

minor och förekommer i ungefär 80 procent av alla minor (Göth et al. 2003). I ren form kan TNT 

liknas vid gul stearin, har god lagringsbeständighet och är okänslig för fukt (Andersson et al. 2009).  
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Figur 4: Molekylstruktur av explosivämnen och dess föroreningar (chemspider.com) 

 

TNT är förkortningen för trinitrotoluen (2,4,6 TNT) och kallas även trotyl. Jämfört med andra 

explosivämnen har TNT en låg detonationshastighet. Tillverkningsprocessen av TNT-baserade 

explosivämnen varierar runt om i världen vilket skapar olika halter av biprodukter, främst föroreningar 

och nedbrytningsprodukter som dinitrotoluen (2,4-DNT) och dinitrobensen (1,3-DNB) i slutprodukten. 

TNT som innehåller ungefär 1 % föroreningar kallas military grade TNT, MTG TNT (Brantlind et al. 

2009).  DNT och DNB är föroreningar från tillverkningen av TNT och återfinns i MG TNT. Ett annat 

explosivämne som förekommer i minor är hexogen (RDX) har något högre detonationshastighet än 

TNT och är inte stötkänslig vid lagring. Hexogen består av färglösa kristaller och kan inte smältas utan 

att förstöras, därför blandas kristallerna ofta med TNT för att kunna gjutas i minan (Andersson et al. 

2009). I Figur 4 visas några av de kemiska ämnen som finns i minan. För att kunna detektera ett 

explosivämne måste det finnas tillgängligt i luften och friges genom avdunstning från ett fast eller 

flytande explosivämne. Koncentrationen av explosivämne i luften är kopplat till ämnets ångtryck men 

även andra faktorer som emballage, temperatur och miljö. Det är väldigt små mängder explosivämne 

som finns tillgängligt i luften vilket ställer krav på extremt selektiva och känsliga sensorer. 

Koncentrationen av explosivämne i luften kan delas in i tre grupper (Bielecki et al. 2012). Som visas i 
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Figur 5 tillhör 2,4- DNT gruppen med högt ångtryck (ppm), 2,4,6- TNT hör till gruppen mellan med 

ångtryck i skalan (ppb) och RDX har lågt ångtryck i nivån (ppt). 1,3-DNB finns inte med på bilden 

men har högre ångtryck än 2,4-DNT och återfinns således i gruppen med högt ångtryck.   

Explosivämnets ångtryck påverkar hur lätt minan är att detektera. Förekomsten av fler partiklar 

underlättar detektionen.  

 

 

Figur 5: Koncentrationen av partiklar i luften nivåindelat hos olika explosivämnen, A= högt, B= 

medium och C=lågt. DNT, TNT och RDX är inringade (efter Bielecki et al. 2012). 

 

3.2 Minans kemiska signatur 
Varje mina har en specifik doftbild som innehåller den ånga som avges från explosivämnet och dess 

föroreningar samt från konstruktionsmaterialet i from av plast, färg, metall och gummi. 

Sammansättningen av dessa skapar en doftbild som är specifik för varje typ av mina. Försök har gjorts 

för att ta reda på hur minans doftbild sprider sig i och längs marken. Doftbildens spridning påverkas av 

minans omgivande faktorer som vind, regn, jordtyp och växtlighet men även hur länge minan varit 

nedgrävd. Tiden kan variera allt från några dagar till många decennier. Ett förväntat resultat var att 

minans doftbild sprider sig cirkulärt ut från minan likt ringarna på vatten men så var inte fallet på 

grund av miljöns osymmetriska inverkan. Tester som Mechem, ett Sydafrikanskt minröjningsföretag 

gjort visar en timme efter att minan grävts ner kunde den detekteras på en meters avstånd och efter 
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fyra timmar på två meter. Efter en månad var utspridningen formad likt en elips och kunde detekteras 

på ungefär 30 meters avstånd, troligen hade vattenflödet i marken och vinden påverkat utbredningen 

(Joynt, 2003). I Kambodja där jordmånen innehåller mycket mineraler och är fuktig kunde minor 

detekteras på långt avstånd, upp till 6 m (Åkerblom, 2013) 

Ett olämpligt antagande har visat sig vara att förutsätta att de mest dominarande ämnena i doftbilden är 

de med högst ångtryck. Möjligheten för detektion beror på en kombination av hur snabbt minan 

släpper ifrån sig ett ämne, dess nedbrytning och fasuppdelning (ångtryck, vattenlöslighet och sorption) 

i marken. Sorption innebär en fysikalisk bindning av atomer eller molekyler till en yta 

(Nationalencyklopedin, 2013). TNT fäster på partiklar i jorden och sitter hårt bundna till dem. TNT-

molekylerna på partiklarna transporteras sedan med hjälp av vattenflödet i marken upp till markytan. 

Som exempel har 1,3-DNB högt ångtryck men frigivningshastigheten från minan är låg och 

sorptionen, bindningen till partiklar i marken är dålig (Göth et al. 2003). TNT och RDX har mycket 

lägre ångtryck än föroreningarna DNT och DNB, se tabell 1.  

Explosivämne Ångtryck (ppt) 

1,3- DNB 1840 

2,4- DNT 1440 

2,4,6- TNT 70 

RDX 0.04 

Tabell 1: Ångtryck mätt i ppt. 1 ppt= 1 ng/L vliket innebär 10
-9 

g= 0.000000001 g partiklar på en 

liter luft (efter Williams et al. 1998 ref. i Göth et al. 2003, 200).  

De verksamma ämnena i ett explosivämne (TNT och RDX) återfinns i mindre mängd i ångan ovanför 

minan än föroreningarna DNB och DNT och det beror på de lokala förhållandena i marken och hur 

länge minan varit nedgrävd. Det beror också på att TNT-molekylerna är bundna till partiklar i jorden 

och förekommer till större del i fast form än i gasform.    

TNT transporteras långsammare till markytan om jorden består av kompakt lera än porös sandjord 

(Phelan and Barnett, 2001; Phelan et al. 2001b ref. i Göth et al. 2003). Om marken är fuktig ökar 

förmågan att avge en doftbild som kan detekteras med upp till 10 000 gånger jämfört med om marken 

är torr. Det betyder att fuktig sandjord skapar en gynnsammare transport av detektionsämnen från 

minan upp till markytan än torr lerjord. Den starkaste doften från minan behöver nödvändigtvis inte 

vara just ovanför. Om exempelvis tät lera eller en sten finns precis ovanför minan och annan porösare 

typ av jordmån finns vid sidan om, transporteras explosivämnesmolekylerna dit istället. De tar den 

enklaste vägen. Omgivande faktorer påverkar en annan viktig process, biotransformationen, biologisk 

omvandling av kemiskt tillförda ämnen i marken som TNT från minor. När TNT läcker ut från minan 
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hittar det ett annat ämne som är nära besläktat att fästa på och omvandlas på så vis till ett annat ämne. 

Nedbrytningshastigheten av ämnena varierar då biotransformationen är beroende av temperatur, 

fuktighet i marken och förekomsten av mikroorganismer som bidrar till den biologiska 

transformationen (Karg och Koss, 1993; Phelan och Webb, 1998 ref. i Göth et al. 2003). Vid torra 

markförhållanden begränsas biotransformationen och tillåter explosivämnet att stanna kvar i marken 

nära minan.  

U.S Army Corps of Engineers har mätt koncentrationer av TNT, DNT och DNB i marken på 

varierande avstånd från minor. Högst koncentration av alla ämnen uppmättes under minan eftersom 

själva mina ligger som ett lock och täpper till transporten av doftmolekyler till markytan. Det ämne 

som var mest förekommande var 2,4-DNT. TNT återfanns runt den nedgrävda minan i marken men 

inte på ytan (Jenkins et al. 2000 ref. i Göth et al. 2003). Doftbilden ovanför minor i sandig mark 

innehöll mycket högre halter av DNT och DNB än lerig jord med högre sorption än sandig. TNT 

kunde endast detekteras i sandig mark men i väldigt låga koncentrationer. Koncentrationerna av 

samtliga ämnen i ångfasen är lägre vid torrt klimat dock sprider sig ämnena inte lika långt från minan i 

marken som nämnts tidigare. När det regnat underlättas förflyttningen av ämnena i ångfasen till ytan 

medan kraftigt regn sköljer bort ämnena (Jenkins et al. 1999 ref. i Göth et al. 2003). Vid uppsamling 

och analys av doftbild ovanför minor i Bosnien och Kambodja kunde ingen TNT detekteras utan 

endast 2,4-DNT och 2,6-DNT och det kan tilläggas att analysmetoderna inte var tillräcklig känsliga 

(Kjellström och Sarholm, 2000 ref. i Göth et al. 2003).  

De inneslöt även tidigare nedgrävda minor i en påse och sänkte ned dem i vatten för att visa att 

temperaturen påverkade stigningen av ångan från minan. Testet visade att 2,4-DNT var det vanligast 

förekommande signaturämnet i ångan ovanför olika typer av minor. Vid jordprover tagna direkt från 

markytan vid fyra olika minor presenteras resultatet i tabell 2 (Leggett et al. 2000 ref. i Göth et al. 

2003).  

 PMA1A PMA2 TMA5 TMM1 

1,3- DNB 9.0 1.3 3.1 7.3 

2,4- DNT 4.8 0.9 6.1 11.0 

2,4,6- TNT 0.4 1.3 83.9 13.2 

RDX Ej detekterbar 1.2 Ej detekterbar Ej detekterbar 

 Tabell 2: Nivåer av detektionsämnen i ng per cm
2
 jord uppmätta på markytan ovanför olika 

typer av minor.    
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4. Den minsökande hunden 
Hunden är användbar för att lokalisera minor om de används under rätt förutsättningar. Den kan hitta 

minor som inte innehåller någon metall och de bortser under sökandet från ett högt metallinnehåll i 

marken vilket är ett problem för metalldetektorer. En annan fördel är att de kan söka en yta snabbare 

än konventionella minsökningsteam med minpik och metalldetektor (Göth et al. 2003). 

Arbetshastighet för MRT-hund är ca 10m/min jämfört med manuell pikning 1 m/min. 

Metalldetektorns hastighet beror på metallinnehållet i marken. Hundens detektionsförmåga är 

omstridd avseende kvalité och trovärdighet. Trots detta används hunden framgångsrikt idag av många 

olika organisationer både militärt och civilt och tack vare deras insats kan tidigare minerad mark 

deklareras som fri eller rädda skadade människor ur ett minerat område.  

Enligt International Mine Action Standard 90-40 finns fyra huvudsakliga anledningar till att hundar 

används för detektion av minor (UNMAS, 2008: IMAS 90-40): 

- Om hunden implementeras korrekt kan detektion gå snabbare och bli mer kostnadseffektiv än 

manuell minröjning. 

- Hunden kan detektera minor med liten eller ingen del metall samt minor i områden med hög 

andel metall i marken t ex längs järnvägsspår och gamla krigsfält.  

- Minröjningsverktygen kan anpassas efter rådande situation, maskinell röjning, manuell röjning 

och röjning med hund kompletterar varandra. Dessutom förstör inte hunden omgivingen som 

maskinell minröjning gör.  

- Jämfört med andra sensorer som detekterar en doftbild kan hunden användas för att visa var 

minan finns i områden som är kontaminerade med explosivämne.  

Beroende på hur minläget ser ur på en skadeplats vid en undsättningsinsats i ett minerat område, 

varierar tiden det tar att komma fram till den skadade. Ju färre minor det finns desto snabbare nås den 

sakade och kan få första hjälpen.  

Hunden är väl lämpad för att (UNMAS, 2008: IMAS 90-40): 

- Bekräfta förekomsten av minor och lokalisera dem. 

- Märka ut var gränsen går mellan säker och minerad mark. 

- Söka vägar och vägrenar. 

- Verifiera ett område fritt från minor efter manuell och mekanisk minröjning.  

- Söka områden där maskiner inte kan ta sig fram. 

- Bidra till att skapa säkra startplatser för röjning.  

Även om hunden många gånger lämpar sig väl för detektion av minor, kan den inte användas optimalt 

under alla förhållanden. I områden med tät och snårig vegetation begränsas hundens sökmönster vilket 
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kan ge upphov till osökta områden då hunden likt oss människor inte kan ta sig fram överallt. 

Hundföraren kan även ha svårt att observera hundens signaler i sådan terräng. Det är inte lämpligt att 

använda hunden i områden med väldigt mycket minor eftersom sökandet blir ineffektivt då hunden 

kommer markera överallt där det finns minor (UNMAS, 2008: IMAS 90-40).   

Att använda sig av begreppet minhund i kontexten undsättningsinsats är för brett och kräver därför en 

definition. Den MRT-hund som används vid en undsättningsinsats är en underkategori till minhunden. 

Det är en specialtränad hund som används militärt vid evakuering av skadad i ett minerat område. 

Visserligen ska även den typen av hund hitta minor men under andra och mycket svårare förhållanden 

än den klassiska minhunden. Den klassiska minhunden används för att lokalisera minerade områden 

och bekräfta förekomsten av minor. Med begreppet minsökande hund menas en hund som är specifikt 

tränad att detektera doftbilden från minor vilket inte enbart innebär att ångan endast innehåller 

explosivämne utan även doftämnen från minans emballage och andra ämnen förknippat med minan 

(UNMAS, 2008: IMAS 90-40). Om minhunden missar en mina gör det inget så länge de hittar nästa 

mina och kan bekräfta förekomst av minor i området. 

 

Figur 6: MRT-hunden Nero som var med både i Libanon och Bosnien söker koncentrerat efter 

minor (Nilsson, 2013).  
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Specialtränade MRT-hundar som ska söka fri väg fram till en skadeplats måste om de är rätt tränade 

kunna lokalisera, dvs visa exakt position på varje mina i en kontaminerad miljö (Åkerblom, 2013). Om 

MRT-hunden missar en mina blir det förödande konsekvenser för undsättningsstyrkan. En 

kontaminerad miljö innebär att bakgrundsdoften är väldigt lik doftbilden från själva minan. Kaffe för 

oss människor luktar kaffe så länge vi inte är specialtränade på att känna doftskillnaden på olika 

sorters kaffe. Görs en liknelse mellan människa och hund, ska MRT- hunden känna skillnad på om 

kaffet är bryggt eller inte. Vi människor har svårt att avgöra om det är kaffepulvret som luktar eller om 

det är det nybryggda kaffet som står bredvid kaffekanna. Den skillnaden måste MRT-hunden göra och 

hitta källan till doften, skilja mellan det som är detonerat och icke-detonerat. När en mina har 

detonerat innehåller bakgrundsdoften höga halter av explosivämne som ligger utspritt i insatsområdet 

samtidigt som de icke detonerade minorna som är farliga ger ifrån sig en liknande doft. Att hitta källan 

i det här fallet minor i ett område med en hög bakgrundsdoft är den uppgift MRT- hundarna är 

specialtränade på. De ska i en kraftigt kontaminerad miljö kunna visa exakt var de icke detonerade 

minorna finns och på så vis hjälpa hundföraren att  markera ut en fri väg fram till den skadade. MRT- 

hunden är unik för Sverige och finns ingen annan stans i världen. Söderberg (2013) menar att det beror 

på de krav svenska Försvarsmakten ställer på att systemen ska hitta 100% av minorna medan andra 

nationer har ett koncepttänkande med en acceptans att kanske hitta ca 80 % av alla minor. Det krävs 

otroligt mycket träning av en MRT-hund för att den ska bli bra vilket andra länder inte har fokuserat 

på. De använder istället minpik och metalldetektor fram till den skadade vilket inte är lika effektivt 

som hund men passar ändå in i deras koncept.                   

4.1 Hundens luktsinne 
Hunden har ett mycket känsligare luktsinne än människan vilket beror på att ytan på människans 

luktorgan är ungefär 5 cm² medan hundens är 75-150 cm². Hos hundar används 33% av ytan i hjärnan 

till analys av vad luktsinnet uppfattar och hos människan används ungefär 5%. Många luktceller 

kombinerat med en stor del av hjärnan avsatt för analys av informationen i doftbilden bidrar till 

hundens förmåga att diskriminera och detektera väldigt låga koncentrationer av ämnen (Atkinson et al. 

1990 ref. i Fjellanger 2003). Den fysiologiska utformningen och funktionen av hundens luktorgan har 

också en bidragande faktor till det skarpa luktsinnet. Luftflödet genom näshålan är kontrollerad av tre 

kanaler (Miller and Evans, 1993; Fjellanger, 1991 ref. i Fjellanger 2003). När hunden sniffar bildas ett 

undertryck i den nedersta kanalen så att luften som sugs in i den övre kanalen går över luftorganet och 

sen ner i den nedersta kanalen vidare mot näshålan som kommunicerar med svalget. Luften dras inte 

bara in och sen släpps ut, utan varje sniffning består av fem till sju små in- och utandningar per sekund 

på ungefär 50 ml luft (Fjellanger, 2003). På så vis skapar hunden en rörelse av partiklar på markytan. 

Enligt Åkerblom (2013) ska hunden ha nosen 9 mm närmare marken för att hitta minor i en 

kontaminerad miljö med stark bakgrundsdoft.  
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Figur 7: En enkel skiss av hur hundens luktsinne fungerar. (efter Japan’s Science of Odors, 

2012). 

Utandningsluften har hög fuktighet och kan fånga upp ytterligare fler molekler utanför nosen och i 

samma luft som andas in igen. När hunden sniffar med nosen (Figur 7) mot marken fångas 

doftmolekylerna upp av luktreceptorerna i slemhinnan. De kemiska signalerna omvandlas till 

elektriska impulser och överförs till luktloben och sedan vidare till hjärnan för detektion hos hunden 

som tränats att känna igen vissa doftbilder. Männikans synsinne kan liknas vid hundens luktsinne. En 

bild säger mer än tusen ord för oss människor. En lukt säger mer än tusen bilder för en hund. Vi 

människor använder oss av synen som det främsta sinnet. Får vi tusen bilder presenterade för oss kan 

vi med enkelhet peka ut de personer vi känner igen. Alla ser ut som människor men olika individuella 

drag gör att vi kan urskilja och känna igen vissa personer. Vi har lärt oss hur en person ser ut och på så 

vis känner vi igen utseendet. Hunden skulle inte kunna använda synen till att sortera ut personer de lärt 

sig känna igen, de använder istället luktsinnet. Även om alla tusen personerna luktar människa så har 

varje individ sin specifika doft. Har hunden lärt sig att känna igen lukten på fem olika individer kan de 

likt oss människor med synen markera ut vilka de känner igen med sitt luktsinne.    

4.2 Träning och användning av MRT-hunden   
På MRT- hunden ställs höga krav eftersom den ska kunna jobba fokuserat under mer kaotiska 

förhållanden på en olycksplats med bilar som brinner, människor som skriker och mycket blod på 

marken (Söderberg, 2013). Hunden ska vara lugn, noggrann, ha stort sökintresse, inte tycka om 

människor lika mycket som att hitta minor men den ska vara hängiven sin hundförare. MRT-hunden 

måste ha ett tydligt intresse för inlärning (Nilsson, 2013). Anledningen till detta är att hunden måste 

kunna arbeta med 100% noggrannhet i extrema situationer som kan råda under insatsen utan att 

påverkas negativt. Hunden ska klara av olika typer av miljöer och ljusförfållanden vilket skiljer MRT-

hunden mot övriga minhundar eftersom MRT-hundekipaget inte kan bestämma när och var de ska 

arbeta utan är hänvisade till förutsättningarna på olycksplatsen. Däremot väljer hundföraren den 
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sökväg som blir enklast att ta sig fram med hund. Det ska inte vara den väg som ser ut att vara snabbas 

utan den väg som hunden snabbast kan hitta en fri väg fram till den skadade. Finns en asfalterad väg 

väljs den i första hand. Hundföraren och hundgruppchefen måste vara duktiga på att läsa sökterrängen 

fram till den skadade och på plats välja den mest lämpliga. Sökväg som passerar över/genom/invid en 

detonationsgrop bör undvikas. En grundregel är att den kortaste vägen oftast inte är den snabbaste för 

MRT- hundekipaget (Nilsson, 2013).  

Hunden föds inte med en inneboende instinkt och drivkraft att söka efter minor. Sökhundar för andra 

uppgifter än jakt efter vilt söker andra lukter än de som hör till deras naturliga instinkt (Göth et al. 

2003). Sök efter icke naturliga dofter måste då kopplas till hundens naturliga instinkt att söka. Under 

utbildningen måste den naturliga instinkten att söka efter inneboende belöningar kopplas ihop med 

icke naturliga dofter från minan. Hundens beteenden får olika konsekvenser. Om dressören ska lära 

hunden att markera för en specifik doftbild, får hunden en belöning när den markerar vid källan för 

doften. Då kommer hunden på uppmaning av dressören att markera igen när det luktar likadant för att 

se om den får någon belöning. På så vis lär sig hunden att visa mer av de beteenden som förstärks och 

mindre av de beteenden som inte är önskvärda. Förstärks ett beteende förstår hunden att den gjort rätt 

och upprepar beteendet. Viktigt blir då att hundföraren har kontroll över att hunden markerar för rätt 

typ av doft och inte på något helt annat. 

När ett lämpligt hundämne för MRT hittats påbörjas inlärning för att skapa ett intresse för något 

substitut till explosivämne vilket möjliggör mängdträning. Substitutet som används är en gummileksak 

(kong) eftersom den har distinkt och speciell doft. Det finns hanteringsbestämmelser för explosivämne 

som på så vis kan kringgås i dressyren. Inlärningen av olika dofter görs sedan vid olika typer av 

urvalsstationer (Figur 8). När hunden visar intresse för doftämnet som till en början är kongen belönas 

hunden på lämpligt sätt. Optimalt är om belöningen kan komma från doftkällan, att hunden kopplar 

ihop doftbild med belöning vilket kan vara svårt i många lägen (Nilsson, 2013). Efterhand läggs det 

explosivämne till som hunden ska lära sig att hitta. Hunden markerar då på både gummileksak och 

explosivämne utan att veta om det.  
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Figur 8: Olika typer av stationer där hunden tränas att känna igen specifik doftbild 

(hundexperten.se, 2013). 

 

Därefter plockas gummileksaken bort och hunden markerar enbart på explosivämnet om inlärningen 

genomförts korrekt. När doften från explosivämne är befäst kan inlärning på minor påbörjas. Det är 

viktigt att hunden blir riktigt säker på en doft t ex TNT, innan andra doftbilder blandas in. Efterhand 

som hunden blir erfaren lär den sig att lägga ihop kombinationer av dofter som kopplas ihop med 

minor (Nilsson, 2013).  Därefter kommer sökmetodträning in som handlar om lydnad, t ex får hunden 

enbart röra sig framför eller bakom hundföraren. Hunden ska också lära sig att söka i kort koppel 

framför hundföraren och kontrollerat gå bakom hundföraren när söket är klart och ekipaget ska ut 

samma väg (Figur 9). Under själva söket ska hunden vara uppmärksam på hundförarens tecken och 

signaler, den ska inte störas av soldaten som går precis bakom och spraymarkerar sökvägen och inte 

störas av att avbrytas och påbörja sök i annan riktning. MRT-hunden tränas för att inte vara intresserad 

av de ammunitionseffekter en soldat som ska räddas har på sig, t ex buren handgranat eller fyllda 

magasin. När hunden kommer fram till den skadade ska den enbart hitta minor precis intill kroppen 

och inte vara intresserad av att den skadade är en människa eller vad personen har på sig (Nilsson, 

2013). MRT-hunden dresseras att inte göra så yviga slag med nosen utan söka av marken väldigt 

noggrant.  

Under de svenska insatserna tränades hundarna både hemma och i insatsområdet där minor 

detonerades, delar av och hela minor placerades i träningsterrängen, figuranter, blod och brinnande 

fordon användes för att skapa en så verklig situation som möjligt. Den stora skillnaden mellan 

insatserna i Libanon och Bosnien var mintätheten. I Bosnien låg minorna mycket tätare vilket krävde 

en noggrannare hund (Söderberg, 2013). Träningsområden som krävs för MRT- hunden är omfattande 

eftersom hundarna inte kan träna på samma banor då de snabbt lär sig hur dessa ser ut. I Bosnien 

sedan BA06 fanns 4 minhundar som tränades 5-6 dagar i veckan och där hade de ungefär 120 banor 

med nedgrävda minor.       
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Figur 9: Bakomgående hund på väg ut samma väg efter att söket är genomfört (Nilsson, 2013). 

 

4.3 Hunden och miljön 
Många faktorer påverkar hundens förmåga till detektion av minor. Vädret påverkar hundens arbete. 

Kyla eller kraftigt regn minskar spridningen av de ämnen som hunden kan detekterar. Kylan minskar 

avdunstningen av ånga från marken och tjäle hindrar detektionsämnena helt att vandra upp till 

markytan (Åkerblom, 2013). Kraftigt regn sköljer ner detektionsämnena djupare i marken eller spolar 

bort dem. Hård vind sprider doftämnena över en stor yta vilket försvårar för hunden att markera exakt 

vartminorna finns. Damm och jordpartiklar flyttas med vinden, lägger sig som en mantel över minan 

och täcker över detekterbara partiklar till dess att de vandrat upp till markytan igen. Beroende på hur 

marken ser ut förändrar vinden kontinuerligt markytans utseende, speciellt öken, åkermark och 

liknande marktyper som har mycket lösa partiklar vilket försvårar för hunden.  Det måste vara lite vind 

så att TNT som sitter fast på jordpartiklarna kan nå hundens nos. Som tidigare nämnts har hunden ett 

litet inbyggt fläktsystem som rör runt i markpartiklarna just vid nosen. Därav vikten att hunden har 

nosen så nära marken som möjligt. Vidare vad gäller vind bör hunden inte användas om det blåser 

kraftigare än 18 m/s samt vid medvind kraftigare än 2 m/s. Om markytan är torr och dammig gäller 7 

m/s som riktvärde. Föroreningar i luften som gaser, rök, gödningsmedel, sopor och avgaser från trafik 
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och fabriker kan försvåra för hunden (UNMAS, 2008: IMAS 90-41). Vid snöbelagd mark har 

hundarna svårare med noggrannheten vid markeringen och minans verkliga läge (Nilsson, 2013). Sök 

med hund i snö är mycket svårare än vid barmark och noggrannheten kan inte garanteras beroende på 

snödjup och densitet. Vid enbart tjäle gäller samma sak. Tjälen blir ett lock i marken vilket kraftigt 

minskar doftmolekylvandringen från minan till ytan.  

4.4 Hundens detektion av minor 

Hundföraren är den som känner hunden och bäst kan tolka hundens signaler. Dock är det svårt för 

hundföraren att se hundens alla signaler under söket varför hundgruppchefen kan hjälpa till att 

observera från avstånd och se det hundföraren inte ser (Söderberg, 2013).  Felaktigheter i hundens sätt 

att arbeta kan bero på yttre omständigheter som arbetsmetod, ineffektiv hantering, felaktig träning, 

förändringar i omgivningen som påverkar detektionsämnena vilket kan ändra hundens sökbeteende. 

Men det kan också bero på inre faktorer som att hunden är sjuk eller uttråkad. Hur länge en hund kan 

arbeta optimalt skiljer sig från individ till individ och vilken risktagningsnivå som råder. När insatsen 

handlar om att rädda människoliv eller att insatsens säkerhet står på spel kan hunden vara tvungen att 

arbeta längre pass än normala 40 min (Nilsson, 2013). Det finns givetvis en gräns där hundens 

förmåga att detektera minor är så låg att det blir farligt och det är återigen hundförarens ansvar att 

tolka dessa signaler. Hundföraren vet inte riktigt vilka kemiska föreningar som hunden reagerar på. 

Dock vet hundföraren att hunden detekterar det den är tränad för men inte exakt vilken specifik doft 

eller kombination av dofter hunden använder för att hitta minor. För att undersöka hundars känslighet 

för olika kemiska föreningar av TNT, har Institute of Biological Detection Systems, IBDS, genomfört 

tester med hundar som är tränade att identifiera doftämne från military grade TNT. 2,4-DNT gav 

tydligast respons från hundarna följt av 1,3-DNB (Cicoria, 1999 ref. i Göth et al. 2003). Känsligheten 

hos hundarna för 2,4-DNT minskade snabbt mellan 200 ppt och 1000 ppt (Johnston, 1998 ref. i Göth 

et al. 2003). Hunden måste skilja doft från TNT och DNT från många andra dofter i omgivningen, det 

vill säga skilja bakgrundsdoften från minans (Waggoner et al. 1998 ref. i Göth et al. 2003). Om 

doftkoncentrationen av detektionsämnet är 1 ppb måste bakgrundsdoften vara 20 ppm innan hundens 

förmåga att urskilja detektionsämnet påverkas (förhållande detektionsämne: maskeringsämne 1:1000). 

Även om förmågan att detektera minans doftbild nedgick så försvann den inte helt. Hundar kan tränas 

att detektera upp till 10 olika dofter utan att förmågan att upptäcka respektive ämne nedgår (Williams 

et al. 1997 ref. i Göth et al. 2003).  

En del hundar är tränade för att specifikt hitta TNT men det är troligen föroreningen 2,4- DNT som 

hunden hittar och inte TNT. Det betyder att hundar inte ska tränas på enbart en typ av TNT utan 

tillverkare och kvalité bör varieras. Förmågan hos en hund att detektera TNT varierar eftersom olika 

typer av minor i varierande klimat luktar olika. De första svenska minhundarna i Libanon hittade inte 

några minor. Vissa trodde det berodde på att hundarna fick sand i nosen men det visade sig att de hade 

lärt sig att hitta övningsminor genom att leta efter något annat än TNT (Jalakas, 2000). Därför är det 
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återigen nödvändigt att träna hundarna på de typer av minor som finns och den miljö som råder i 

insatsområdet. Som nämnts tidigare använder hunden inte nödvändigtvis enbart explosivämnena utan 

även metall, plast och färg som hjälp för att hitta minor. Färgen som flagnar av när minan grävs ner 

innehåller vaxer, mjukgörare och lösningsmedel som finns tillgängliga för hundens luktsinne. 

Doftbildens sammansättning över minan förändras efterhand som de organiska lösningsmedlen klingar 

av. I torrt och sandigt klimat är koncentrationen av molekyler från explosivämnen lågt men hundarna 

hittar generellt minorna ändå. Det kan bero på att molekylerna från explosivämnen är starkt bundna till 

partiklarna i marken och finns kvar i luften ovanför minan då det är vindstilla. Partiklarna börjar sedan 

röra på sig när hunden sniffar och drar in luft i nosen. När luften når slemhinnan i hundens nos där det 

är fuktigare än på utsidan separeras jordpartiklarna och molekylerna från explosivämnet från varandra 

och explosivämnesmolekylerna fortsätter till luktcellerna (Göth et al. 2003). 

Sammanfattningsvis utifrån undersökningarna som presenterats i kapitlet om minans kemiska signatur, 

kan konstateras att hunden troligen använder andra ämnen än enbart TNT för att hitta minor oavsett 

vilka ämnen de är tränade att hitta. Beteendemässiga tester indikerar att den beståndsdelen av TNT 

som sannolikt framkallar en reaktion hos hunden är 2,4-DNT och inte TNT i sig själv vilket tyder på 

att 2,4- DNT är viktig i doftbilden för hundens lokalisering av en mina (Göth et al. 2003). Den doftbild 

som finns tillgänglig för hunden är samma doftbild som presenteras för den elektroniska nosen 

förutsätt att de är på samma geografiska plats.   

5. Elektronisk nos 
Definitionen av en elektronisk nos har varit omdebatterad. Termen började användas av forskare under 

mitten på 80-talet men publicerades inte förrän 1994; En elektronisk nos är ett instrument som består 

av en samling elektrokemiska sensorer med partiell känslighet och ett igenkänningssystem kapabelt att 

känna igen enkla eller komplexa lukter (Gardner et al 1994). Partiell betyder delvis och i det här fallet 

innebär det att den elektroniska nosen är känslig för vissa typer av kemiska föreningar. 

Igenkänningssystemet kan liknas vid hundens hjärna, som har lärt sig känna igen olika typer av dofter 

som är kopplade till minor men saknar adaptiv intelligens. Den kan inte lägga ihop olika ämnen från 

minan till en doftbild utan är konstruerad för att kemiskt och fysikaliskt känna olika typer av ämnen. 

Den kan sägas sakna egen handlingsförmåga. Enligt Gardner (2004) är explosivämnen svåra att 

detektera, dels på grund av ämnenas låga ångtryck, dels att ämnena måste urskiljas ur bakgrundsdofter 

som många gånger är starkare än explosivämnets signatur. Ångtrycket hos explosivämnena ligger på 

nivåer ppm och ner till ppt vilket är en utmaning för en elektronisk nos. Vidare skriver Gardner att 

valet av sensorämne i en sensorbaserad elektronisk nos är viktig. Detektionsnivån beror på den 

kemiska reaktionen som uppstår mellan sensorämnet som sensorn är baserad på och detektionsämnet. 

Efter att detektionsämnet passerat ämnet i sensorn bör sensorämnet återgå till sin ursprungliga form, 

vara reversibel. Begränsningarna i att detektera en kemisk reaktion är vanligtvis relaterad till hur 
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kraftiga bindningarna är mellan sensorämnet och detektionsämnet. Svaga bindningar leder till sämre 

detektionsnivåer (Gardner et al, 2004). 

 

Figur 10: En förenklad jämförande skiss mellan ett däggdjurs luktsinne och en generell 

elektronisk nos (efter Arshak et al. 2004). 

Den ånga som presenteras för sensorsystemet skapar en signatur likt ett fingeravtryck. Om många 

olika kemiska ämnen presenteras för sensorn kan en databas av signaturer skapas som 

igenkänningssystemet använder för att rekognosera och automatiskt identifiera de kemiska ämnen den 

är konstruerad för (Yinon, 2003). En elektronisk nos kan inte mäta sig med faktisk nos när det handlar 

om att beskriva en okänd doft. Människor och hundar jämför nya dofter med redan kända dofter och 

kan på så vis kategorisera dem och utöka doftminnet (Landers, 2009). En elektronisk nos känner igen 

de dofter den har tränats att detektera. Att lära den elektroniska nosen att känna igen alla dofter som 

finns är inte praktiskt görbart.  Det finns sensorer som är konstruerade att reagerar på explosivämnet 

TNT som är det vanligaste sprängämnet i minor. Varierande typer av masspektrometrar, 

gaskromatografer och mobila jonspektrometrar har tagits fram i miniformat till handburna små enheter 

för detektion av minor.  

Enligt Engel (2010) och hans kollegor bör en kemisk sensor för detektion av TNT uppfylla vissa krav: 

 Den ska vara extremt känslig för TNTs ångtryck på nivåer under 10 ppb men även lägre 

nivåer för andra vanligt förekommande explosivämnen t ex RDX som har ångtryck ner på ppt 

(se Figur 5). 

 Sensorn ska vara selektiv och utesluta både falska positiva resultat och falska negativa 

resultat.  

 Vara robust och driftsäker. 

 Det ska finnas möjlighet att lätt miniatyrisera sensorn för användning ute på fältet. 
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 Sensorn måste ha hög systemkapacitet för realtidsanalys som baseras på sammansättning av 

flera sensorelement för detektion. För att uppfylla kravet för realtidsanalys måste ämnet i 

sensorn rengöras för att omedelbart kunna ta emot ett nytt prov, den måste alltså vara 

reversibel. 

5.1 Den elektroniska nosen Fido  
Att peka ut exakt var en mina finns är svårt med en elektronisk nos som spårar en kemisk doftbild. 

Anledning är att doftbilden finns spridd i omgivningen kring ett minerat område (La Grone, 2002). 

Koncentrationen av TNT i luften ovanför en mina är ofta 5-6 gånger lägre än i jorden runt minan. Som 

nämnts tidigare sitter TNT-molekylerna starkt bundna till jordpartiklar. Därför krävs teknik med hög 

känslighet och selektivitet för att detektera doftbilden som skapas av en mina. Under DARPA Dog’s 

Nose Programe påbörjade Nomadics (idag FLIR Systems), utvecklingen av en extremt känslig sensor 

för detektion av kvävebaserade explosivämnen t ex. TNT. Systemet detekterar doftmolekyler i 

ångfasen från kontaminerade jordpartiklar och sensorn fick namnet Fido. 

Cumming (2004) och hans forskarkollegor menar att Fidos detektion av minor kan anses jämförbar 

med hunden. De anser även att elektroniska sensorer för detektion av minor måste vara selektiva. 

Marken där minorna är nedgrävda innehåller en kombination av hundratals olika kemiska ämnen, 

speciellt på fält där krig har förts. Om sensorn inte har hög selektivitet kommer felindikeringarna att 

vara många vilket gör sökarbetet ineffektivt. Att reducera felindikeringarna har varit en central punkt i 

utvecklingen. Fido utnyttjar speciella kedjekopplade fluorescerande polymerer som sensormaterial. 

Polymererna minskar i emitterat fluorescerande ljus vid detektion (Cumming et al. 2004). 

Konventionell fluorescens av polymerer skapar en minskning vid en enda polymer (övre delen Figur 

11). I det mer utvecklade polymersystemet som används hos Fido släcker en TNT- molekyl ner flera 

fluorescerande polymerer eftersom de är sammankopplade i en kedja (nedre delen (Figur 11). När den 

tunna filmen av polymerer absorberar en foton, tillfört ljus, exciteras elektroner (flyttas upp en 

energinivå) som slits loss och kan vandra längs stommen på polymerkedjorna och mellan olika 

polymerkedjor (La Grone et al. 2002).  
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Figur 11: En förenklad skiss över hur detektion med fluorescerande polymer går till (efter La 

Grone et al. 2002). När explosivämnet fastnar på polymerkedjan släcks den och indikerar 

detektion. 

En foton är den minsta energimängd som kan överföras av elektromagnetisk strålning, i det här fallet 

ljus. När elektronen byter energinivå under det exciterade tillståndet kan elektronen förflytta sig i ett 

inneslutet utrymme av den tunna polymerfilmen. Om en elektronfattig (positivt laddad) molekyl TNT 

binds till polymerfilmen, skapas en elektronfälla. Om den exciterade elektronen binds till TNT-

molekylen innan elektronen återgår till sitt grundtillstånd, fångas den och inget fluorescerande ljus kan 

observeras eftersom den exciterade elektronen aldrig återvänder. Det är när den exciterade elektronen 

återgår till sin lägre normala energinivå som fotonen (ljusknippet) friges i form av synligt ljus. Om 

elektronen fäster på TNT-molekylen kan inget synligt ljus friges. På så vis sker detektion vid 

förekomst av TNT. Då den exciterade elektronen har många möjliga platser att bindas till TNT- 

molekylen under sitt exciterade tillstånd minskar sannolikheten att elektronen försöker fästa på en 

upptagen sida av TNT- molekylen. I praktiken betyder det att kedjepolymererna resulterar i en starkare 

respons av nedsläckning jämfört med de isolerade polymererna ( Figur 11) vilket innebär att 

skillnaden i emitterat ljus blir större. Den resulterande förstärkningen är en nyckelfaktor för att 

åstadkomma exponentiell känslighet hos detektorn. Den minsta uppmätta nivån av TNT på 

laboratorium är 10
-15

 (ppq) gram per liter luft. Dessa fluorescerande polymerer är framtagna specifikt 

för att vara känsliga för nitroaromatiska explosivämnen. Nitroaromatisk innebär att en nitroförening 

(NO2) är kopplad till en aromatisk (sexkantig) molekyl (se Figur 4). Polymererna som är elektronrika 

förväntas bindas reversibelt till de elektronfattiga nitroföreningarna genom en elektrostatisk 

interaktion. Att tillföra strukturer till polymerfilmen som är elektrostatisk spegelbild av 



MHS KARLBERG Självständigt arbete  Kd Anna Linfeldt   

 

 

Sid 31 av41 

detektionsämnet, förbättras selektiviteten, genom en förstärkt elektrostatisk interaktion mellan 

polymeren och detektionsämnet relativt till potentialskillnaden. Att matcha reduktion-oxidations 

potentialen på detektionsämnet till den effektiva joniseringsenergin hos polymeren erhålls dessutom 

en ökad selektivitet (La Grone et al. 2002).  

En blå lysdiod eller en laserdiod fungerar som källa för att excitera elektronerna (Figur 12). Ljuskällan 

är fokuserad i normal infallsvinkel mot två glasytor som är täckta med en tunn film av polymerer. 

Ljuset från ljuskällan fokuseras genom linsen i normal infallsvinkel mot de två glasskivorna täckta 

med polymerfilm.  Glasytorna fungerar som plan vågledare för ljuset via polymerfilmen. Ljuset 

passerar de polymerklädda glasen vidare genom ett interferensfilter. Det emitterade ljuset från LED-

ljuskällan överlappar polymerernas emitterade spektrum. Interferensfiltret släpper därför igenom ljus 

som emitterats av polymeren men stoppar ljus från ljuskällan. Slutligen mäts den fluorescerande 

intensiteten av en fotodiod (La Grone et al 2002). Luftprov samlas upp direkt från marken och dras 

igenom provkammaren med en liten pump. Luftflödet är 60 ml/minut samtidigt som sensorn dras över 

de misstänkta områdena (Fisher et al. 2000). Om luften innehåller explosivämne kommer intensiteten 

fluorescensen minska proportionellt mot den massa av explosivämne som bundits till polymerfilmen. 

Indikationen sker snabbt vilket möjliggör realtidsanalys. Processen är reversibel vilket gör att samma 

polymerfilm kan användas igen efter att ren luft blåsts genom sensorn. Återhämtningstiden innan ett 

nytt prov kan analyseras är 10-20 sekunder under fältmässiga förhållanden (Fisher et al. 2000).  

 

Figur 12: Prototyp av sensorn Fido (efter La Grone et al. 2002). Det blå ljuset släpps inte igenom 

interferensfiltret utan stoppas upp och endast det gröna fluorescerande ljuset når fotodioden. 
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I januari 2001 testades Fido under fältförhållanden i högt beläget ökenklimat i Arizona. Innan hade 

systemet testats vid Fort Leonard Wood där U.S. Armys ingenjörstrupper har sin bas.  Marken bestod 

av grovkornig sand med nästan ingen växtlighet. Platserna där minorna fanns märktes ut med vimplar. 

Att minans doftbild inte sprids cirkulärt i marken och återfinns just ovanför minan gör det svårt för en 

elektronisk nos att visa var exakt minan finns. Hundar markerar ca 1 m från minan och visar genom 

kroppsspråket var minan finns. Fido upptäckte minor men minorna låg för tätt så doftbilderna 

överlappade varandra och möjliggjorde inte att Fido kunde upptäcka varje enskild mina (La Grone et 

al. 2002). Ursprungligen togs Fido fram för att hitta minor främst för humanitär minröjning. Fido 

visade god förmåga att påvisa förekomst av minor i ett område men inte kunna lokalisera enskild mina 

(La Grone, 2002). Idag används Fido för att hitta explosivämne eller spår efter explosivämne på 

personer, fordon och i hus. Sensorn kompletterar hunden vid checkpoints och under patruller. Fido kan 

monteras på någon typ av robot eller användas handburen. 

 

Figur 13: En soldat som letar efter minor med Fido (Scott, 2002). 
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6. Analys 
Det är svårt jämföra ett levande system och ett tekniskt system eftersom vi inte exakt vet hur hunden 

tänker vid bearbetning av minas doftbild. Därför kommer analysen inte rakt av att jämföra och värdera 

systemen utan istället belysa deras olikheter i ett tabellformat. Därefter presenteras hundens respektive 

Fidos styrkor och svagheter, strukturerat i en SWOT-analys (Strengths, Weaknesses, Opportunities 

och Threats) (Försvarsmakten, 2007). SWOT-analys är ett strukturerat sätt att belysa styrkor och 

svagheter hos ett system. Styrkor och svagheter ses som faktorer respektive system kan påverka och 

har inbyggt i själv. Möjligheter och hot är faktorer som systemen inte kan påverka t ex. insatsmiljön, 

doftbild från minan och handhavandefel. 

 

Faktorer MRT-hunden Fido  

Egen mobilitet 

 

Ja Nej, bärs i en hand 

Provsamlingsmetod 

 

Nosen Ånga/partiklar pumpas in i 

sensorn 

Detektionsämnen 

 

De explosivämnen hunden 

tränats för 

Brett område av explosivämne 

även ammoniumnitrat 

Känslighet/selektivitet 

 

< 0,5 ppq = 10
-15

 < 1 ppq = 10
-15

 

Mättid 

 

Sekunder till minuter (40- 60 

min arbetspass) 

Några sekunder 

Luftflöde genom sensorn 

 

50 ml/sekund=300 ml/min 60 ml/minut 

Komplexitet i användningen 

 

Hög för både hunden och 

hundföraren.  

Låg 

Övning före användning Minst 1 års utbildning  Orientering om sensorns funktion  

Storlek på enhet 

 

Människa och hund Handhållen enhet 1.4 kg 

Teknikens mognadsgrad 

 

Sedan 1940-tal Sedan början på 2000-talet 

Uppskattad kostnad Hög, skötsel och träning 

kräver mycket personal 

Inköp och reparationer 

Säkerhet  

 

Hunden och hundförarens 

status 

Operatörens status 

Driftsäkerhet 

 

Hög Hög 

Detektionsindikering  

 

Sätter sig och pekar med 

nosen var minan finns 

Ja/nej vid användarinställning, 

administratör kan kontrollera 

varningen 

Förmåga till lokalisering Ja, visar minans position Nej, endast bekräfta förekomst i 

området. 

(Källa: Heberlein 2007, Nilsson 2013 och FLIR Systems) 
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6.1 SWOT- analys MRT- hunden 

In
te

rn
a

 e
g

en
sk

a
p

er
 

 

Goda faktorer för verksamheten 

 

Skadliga faktorer för verksamheten 

Styrkor 

 Med rätt träning kan hunden lära sig hitta i princip 

vilken doft som helst. 

 Okänslig för metallinnehåll i marken. 

 Hittar minor i en kontaminerad miljö där en mina 

detonerat. 

 Hunden ger en realtidsmarkering. 

 Ointresserad av de ammunitionseffekter en soldat 

som ska räddas har på sig. 
 

Svagheter 

- Svårt att hitta lämpliga hundindivider (mentalitet och 

fysik) 

- Komplex dressyr, minst 1 år 

- Måste miljötränas i den nya insatsmiljön. 

- Vidmakthållande träning under hundens aktiva tid. 

- Levande individ, kan bli sjuk och skadad. 

- Måste genomföra påminnelseövning innan MRT-

insatsen startar, viktiga minuter förloras.  

E
x
te

rn
a
 e

g
en

sk
a
p

er
 

Möjligheter 

 Hundekipaget behöver ej extrautrustning utan 

endast normal minröjningsutrustning (hjälm, 

väst/byxa). 

 Arbetshastighet ca 10m/min (manuell pikning 1 

m/min). 

 Användbar i otillgängliga områden så länge 

hundföraren kan ta sig fram.  

 Luftflödet genom luktsinnet är 60 gånger högre 

per minut än hos Fido. 

 Kan hjälpa MRT-personal att söka fri väg fram till 

den skadade. 

Hot 

- Accepteras inte i vissa kulturer.  

- Kräver mycket träning på många olika typer av banor 

för att inte lära sig utantill hur banan ser ut stora 

övningsområden.    

- Kräver hundförare (kostnad och mänskliga faktorn). 
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6.2 SWOT-analys Fido 

In
te

rn
a

 e
g

en
sk

a
p

er
 

 

Goda faktorer för verksamheten 

 

Skadliga faktorer för verksamheten 

Styrkor 

 Då sensorn är skapad för vissa typer av 

explosivämnen finns kännedom om vilka 

explosivämnen som detekteras. 

 Behöver inte miljötränas i insatsområdet. 

 Användarvänlig (användarmode och 

administratörsmode) 

 

Svagheter 

- Kan inte peka ut exakt vart minan finns. 

- Tekniskt fel kan uppstå mitt under insatsen.  

- Ingen egen mobilitet 

- 60 gånger lägre luftflöde per minut genom sensorn än 

hos hunden.  

 

E
x
te

rn
a
 e

g
en

sk
a
p

er
 

Möjligheter 

 Kan massproduceras och lagerhållas.  

 Kan lagerhållas utan att tappa förmåga. 

 Går en enhet sönder kan den ersättas med en ny 

direkt. 

 Kan användas i de kulturer hunden inte accepteras. 

 Behöver ej genomföra påminnelseövning innan 

MRT-insatsen startar, sparar tid.  

Hot 

- Ej användbar i områden med hög mintäthet. 

- Ej användbar i kontaminerad miljö när en mina 

detonerat. 

- Kan ej hjälpa till att söka fri väg fram genom det 

minerade området. 

 

 

7. Resultatdiskussion  
Miljoner minor har lagts ut i olika krig under 1900-talet. Minorna har lagts ut under olika förhållanden 

och i olika typer av klimat. Att hitta minor i öknen och bergigt område som Afghanistan skiljer sig 

mycket från djungel och våtmarker i Vietnam och Korea. Som nämnts tidigare begränsas 

biotransformationen och tillåter explosivämnet att stanna kvar i marken nära minan vid torrt klimat. 

Detta borde betyda att det är lättare att lokalisera en mina mer exakt i Afghanistan än i norra Kongo 

där det är fuktigt eftersom ämnena sprider sig snabbare i jorden ut från minan där. När hunden 

kommer till ett nytt insatsområde måste hunden träna under dessa nya förhållanden innan den kan 

arbeta skarpt. En rutinerad MRT- hund använder sig av en sammansatt doftbild av explosivämne, 

konstruktionsmaterial i minan och många andra dofter för att lokalisera minan. Det är inte så konstigt 

då att Fido som endast söker efter nitroaromatiska explosivämnen som TNT och dess föroreningar, har 

svårt att lokalisera minor när det luktar explosivämne överallt då Fido saknar egen intelligens som 

MRT-hunden har. Sensorn kan inte anpassa sig till rådande förhållanden likt hunden utan är 

konstruerad att hitta enbart nitroaromatiska explosivämnen. Eftersom Fido saknar adaptiv intelligens 

kan den inte efterhand lägga till doftbilder i sitt minne som hunden gör och utöka sitt doftminne. 



MHS KARLBERG Självständigt arbete  Kd Anna Linfeldt   

 

 

Sid 36 av41 

Hunden har en fantastisk förmåga att anpassa sig bara den får träna i insatsmiljön. Fido å andra sidan 

behöver inte vänja sig vid ett nytt område och kan användas direkt.    

Enligt International Mine Action Standard 90-40 ska hunden inte användas på vintern vid snöbelagd 

mark. Standarden riktar sig till alla typer av minhund men främst de för humanitär minröjning. MRT- 

hunden måste kunna arbeta och hjälpa till vid en undsättningsinsats, även om det ligger snö på 

marken. Snön lägger sig som ett lock över minan och hindrar vandring av detektionsämne från marken 

till hundens nos vilket försvårar för hundens detektion. Vintertid är det normalt tjäle i marken vilket 

innebär att en nedgrävd mina är fastfrusen och hindras från att detonera så länge tändaren inte ligger 

ovanför markytan. Tjälen hindrar även vandringen av detektionsämne genom jorden till markytan och 

därför finns det ingen tillgänglig doftbild för varken hunden eller Fido. Vanligtvis nyttjas skidor eller 

snöskor i militära sammanhang vintertid vilket minskar anläggningstrycket mot marken och på så vis 

risken att minan utlöses. I ett MRT-hänseende är dock snö till undsättningsgruppens fördel eftersom 

de förmodligen kan se fotspår vilket i så fall kan ses som en säkrare väg än den som inte är 

upptrampad. Svårigheterna hunden har kopplat till doftbild i vintermiljö gäller även för Fido. 

Ett av många problem med att jämföra hund och elektronisk nos är att den elektroniska nosen är 

känslig men den söker endast efter specifika ämnen inom ett smalt område medan hunden kan hitta 

kombinationer av ämnen som nämnts tidigare. Detta gör hunden mer användbar utifrån den militära 

nyttan än Fido eftersom den kan känna igen många olika typer av minor och ämnen som finns runt 

omkring. Vid en snabb undsättningsinsats är det viktigt att ha med sig en sensor som kan hitta många 

typer av minor snabbt för att undsätta den skadade och där har hunden en stor fördel eftersom den 

söker bredspektralt. Hundens luftflödesvolym genom nosen är dessutom 60 gånger högre än Fido 

vilket talar för att hunden kan söka snabbare. Hunden och hundföraren är kostsamt att ha i beredskap. 

De går inte att lägga en färdigtränad minhund på hyllan på samma sätt som Fido. Minhunden behöver 

träning att hitta minor dagligen eftersom det är en av de svåraste och farligaste uppgifterna för en 

hund. I dagsläget finns endast två minhundar i det svenska försvaret varav en MRT-hund och frågan är 

om det inte är lämpligare att köpa in tjänsten från t ex NPA eller någon annan betrodd organisation om 

behovet skulle bli större, än att ta fram egna hundar (Bach, 2013).  

För att återkoppla till scenariot i den militära kontexten, när en skadad person ska räddas ur ett minerat 

område av en undsättningsstyrka, måste insatsen gå snabbt utan att fler minor detoneras. Från 

olyckstillfället när minan detonerade räknas minuterna till att den skadade når kvalificerad sjukvård. 

Då måste operatören lita fullt ut på sin sensor för att kunna arbeta effektivt. I andra situationer när ett 

stort område ska deklareras minfritt blir hunden lätt uttråkad och trött vilket många anser vara hundens 

stora nackdel. i dessa situationer arbetar hundarna ungefär 8 timmar om dagen i veckor på samma fält 

jämfört med en undsättningsinsats som ska gå snabbt och där miljön skiljer sig från gång till gång. 

Risktagningsnivån avgör hur länge hunden ska arbeta och finns det risk eller indirekt risk för 
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människoliv kopplat mot risktagningsnivå A och B, ska alla ingående enheter i undsättningsinsatsen 

göra sitt yttersta för att rädda personen, det innefattar även hunden. Generellt arbetar hunden under 

optimala förhållanden ungefär 40 min följt av 20 min vila. Hundens arbetstidsgränser kan pressas vid 

akuta förhållanden men när Fidos batteritid tar slut fungerar inte sensorn längre. En lösning kan vara 

att ha med sig flera exemplar av Fido eller ersättningsbatterier. Även om forskarna menar att hunden 

lätt blir uttråkad och snabbt tappar fokus på uppgiften så kräver även Fido en operatör som manövrerar 

den och analyserar det presenterade resultatet. Peter Söderberg menar att hundens största handikapp är 

hundföraren. Hundföraren är en människa och vi har våra begränsningar vilket även borde gälla för 

operatören av Fido. Söderberg menar även att en tänkbar användning av en elektronisk nos är att ta 

reda på vilket explosivämne som detonerat för att sedan välja ut den hund som är duktigast på det 

explosivämnet. Det talar för att hunden inte ska bytas ut till förmån för tekniken utan att utnyttja 

respektive systems fördelar bör korta ner söktiden så den skadade kan få vård snabbare.  

Hunden fyller dessutom andra funktioner än att endast fungera som sensor. Den elektroniska nosen 

kan inte göra allt som hunden kan utan har endast liknande förmåga till detektion av doftämnen. Fido 

kan inte använda hörseln och kan inte uppfatta situationen med de andra sinnena likt hunden. En hund 

kan uppmärksamma förändringar i omgivningen t ex. ett hot som närmar sig även om hunden ska vara 

fullt koncentrerad på sin uppgift att leta minor. Ett vanligt problem är att oinvigda i hundtjänsten vill 

ersätta hunden med teknisk utrustning för att spara pengar som hände i mitten på 90- talet vilket 

nämndes i problemformuleringen, men det är inte ett korrekt sätt att se på verktygen. Att skapa ett 

motsattsförhållande mellan minhunden och teknisk utrustning är inte hållbart för att få en säker 

detektion av minor (Nilsson, 2013). Det handlar inte om att minhunden ska konkurrera ut de andra 

teknikerna som idag används vid detektion av minor som metalldetektor och markradar eller tvärt om. 

Istället ska hund och teknik kombineras för bästa effekt. Effektivitetsmåttet vid en undsättningsinsats i 

ett minerat område är överlevnad. I den militära kontexten beroende på vilken risktagningsnivå som 

råder ligger människans säkerhet i högsta fokus. Då ska alla system som kan bidra till en säker 

detektion användas tillsammans för att skapa synergieffekt. Syftet med att använda hunden vid en 

undsättningsinsats är att det går mycket snabbare än att söka manuellt med minpik eller med en 

metalldetektor som är dagens alternativ. Hunden söker 10 m/min jämfört med en metalldetektor som 

söker ungefär 1 m/min. Den stora tidsskillnaden beror till stor del på att det finns mycket metall 

överallt i marken som genererar felindikering hos metalldetektorn. Varje indikering måste noggrant 

kontrolleras eftersom sökpersonalens säkerhet är viktig och ett misstag leder till att ännu en person 

måste undsättas. Dessutom går innehållet i minornas tryckplattor mot mindre metallinnehåll och mer 

plast vilket försvårar för metalldetektorerna. Ett annat tänkbart användningsområde kopplat mot 

undsättningsinsatsen kan vara att en tät söker med metalldetektor, en tät söker med Fido och en tät 

söker med hund. Cumming och hans kollegor menar att Fido är jämförbar med hunden vad gäller 

detektionsnivåer av frigivna ämnen från explosivämnet i minan. Han beskriver inte vilka faktorer han 
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syftar på och i vilken kontext han anser att Fido är likvärdig hunden. Det visar på vikten av att placera 

det tekniska systemet i den kontext där det ska leverera nytta. Även om Fidos känslighet är jämförbar 

med hunden visade testerna på Fort Leonard Wood och i Arizona att den inte kunde urskilja minorna 

från varandra eftersom doftbilderna överlappade varandra. Resultatet visar på att Fido är en lämplig 

sensor för att påvisa förekomsten av minor i ett område men mindre lämplig för att användas vid en 

undsättningsinsats. Det innebär i en MRT- insats att Fido direkt vid startlinjen kommer indikera 

förekomst av explosivämne eftersom en mina redan detonerat och mycket explosivämne finns i luften. 

Det som efterfrågas vid en MRT-insats är var minorna finns vilket Fido inte kan svara på. 

Operatörerna i undsättningsstyrkan vet redan att minor finns i området eftersom en olycka har 

inträffat. På så vis kan Fido inte bidra till den militära nyttan under undsättningsinsatsen.  

Att Fido inte kan tillföra något till den militära nyttan vid en undsättningsinsats har bekräftats av 

programchefen för Fido som marknadsförs av företaget FLIR. Fido är inte en lämplig sensor att 

använda vid en undsättningsinsats. En MRT-hund är snabbare på att samla in doftprov och analysera 

doftbilden med sitt luktsinne än Fido om korta tidsintervaller och direktindikation är av vikt vid 

insatsen (Sikes, 2013).    

8. Svar på frågeställningen  
Som svar på frågeställningen om vilka möjligheter och begränsningar användandet av minhund 

respektive en elektronisk nos innebär vid en MRT-insats kopplat mot den militära nyttan kan först 

konstateras att det krävs en kombination av sensorer för att tillgodose behovet vid en 

undsättningsinsats. I dag används metalldetektor, minpik och MRT- hund.  I dagsläget kan hunden inte 

bytas ut mot den elektroniska nosen Fido ute i ett minerat område vid en undsättningsinsats eftersom 

Fido inte kan hjälpa operatören att lokalisera minans position och märka ut den. Det räcker inte med 

att konstatera att Fido har motsvarande känslighet för explosivämne som hunden för att dra slutsatsen 

att även Fido kan lokalisera minor. Ett system kan vara hur bra som helst men om Fido inte kan 

lolakisera minorna tillför systemet inget till den militära nyttan under de omständigheter som råder vid 

en undsättningsinsats.   
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